Uitgave 13 – 8 april 2021
Rapporten
Morgen krijgt uw kind het rapport mee.
Deze keer, anders dan voorgaande keren, vóór
de rapportgesprekken.
Omdat de gesprekken online zijn, is het voor u
en de leerkrachten makkelijker dat u het
rapport bij de hand heeft.
Door de lockdown konden we ons onderwijs
pas in februari hervatten, daarom ontvangt u
nu het eerste rapport in april.
U komt in dit rapport een grafiek tegen met
de resultaten van de CITO-toetsen die in de
afgelopen periode zijn afgenomen.
De gegevens in deze grafiek worden tijdens
het oudergesprek besproken met ouders
en/of verzorgers.
Voor alle groepen wordt gebruik gemaakt van
een woordrapport. We verwachten hiermee
recht te doen aan alle kinderen en met een
positieve insteek het rapport mee te geven
aan de leerlingen.
Dit schooljaar gaat er 1 keer een volledig
rapport mee.
In juni/juli zal er nog een verkorte versie van
een rapport komen met de grafiekuitdraai van
de CITO-resultaten en een afsluitend woord
van de leerkracht.
Aan het eind van het schooljaar worden er
nog facultatieve oudergesprekken gehouden.
U kunt er dan voor kiezen om een gesprek aan
te vragen of de leerkracht kan u voor een
gesprek uitnodigen.

Rapportgesprekken plannen
Omdat we een nieuwe schoolapp hebben, was
het plannen van de rapportgesprekken in
SchouderCom ook voor ons even wennen.
Dat ging soms gepaard met wat
startproblemen.
We hopen dat het voor iedereen gelukt is om
een afspraak te maken.
U kunt vandaag nog een afspraak maken in
SchouderCom. De ouders/verzorgers die geen
gesprek hebben gepland via SchouderCom
krijgen een mail van de leerkracht.
We willen u er nogmaals op wijzen dat de
rapportgesprekken online of telefonisch gaan,
dus niet fysiek op school.
U ontvangt van de leerkracht van uw
kind(eren) een mail met informatie over het
inloggen bij het online gesprek.

Activiteiten
Voor de komende periode staan er een aantal
activiteiten gepland. Natuurlijk zijn deze onder
voorbehoud van de maatregelen.
Zo wordt er druk gewerkt aan de invulling van
de Koningsspelen. Deze zullen er iets anders
uitzien dan de vorige jaren. Samen met
studenten van het Drenthe College wordt er
een “corona-proof”-programma gemaakt.
Het ANWB-verkeersproject “Streetwise” is een
activiteit voor alle groepen van onze school.
Het project staat gepland voor woensdag 23
en donderdag 24 juni. De mensen van het
projectteam kunnen dit volgens de regels van
het RIVM organiseren.
Verder hebben we een afspraak, onder
voorbehoud, met de schoolfotograaf gemaakt.
Als het mogelijk is komt deze op maandag 14
en dinsdag 15 juni op De Kubus.
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Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Start CITO eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag
Leerlingenraad 13.00 – 14.00 uur

Mei
3
9
13
24

Meivakantie t/m 16 mei
Moederdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag, vrij

